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บทที่ 1 บทน ำ 
1.ควำมหมำยผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึงสถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์  ส่วนตนอยู่และมีกำร
ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์  ทับซ้อนมีหลำกหลำยรูปแบบ ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช้ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้อำทิ กำรแต่งตั้งพรรค
พวก เข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในหน่วยรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัด หรือกำรที่บุคคล
ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรืผลประโยชน์จำก
ทำงรำชกำรโดยมิชอบ ฯลฯ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสำกล คือ Organization For Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยำมว่ำ เป็นควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐดังนี้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐกับรัฐสถำนะของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้นมีควำมสัมพันธ์กับ 2 สถำนะ สถำนะหนึ่ง คือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่ท ำงำนให้กับรัฐหรือตัวแทนของรัฐกับอีกสถำนะหนึ่ง          
คือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึ่ง 

2.นิยำมศัพท์และแนวคิดส ำคัญ 
ผลประโยชน์ส่วนตน(Private Interest) “ผลประโยชน์”คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่ว่ำใน

ทำงบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้ำนกำรงำนหรือธุรกิจของ
เจ้ำหน้ำที่แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่น เพ่ือนญำติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะให้คน
เหล่ำนี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้น ก็ถือว่ำมีเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตนมำเกี่ยวข้องผลประโยชน์ส่วนตน     
มี 2 ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary)และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน(non-pecuniary) ผลประโยชน์ส่วนตนที่
เกี่ยวกับ เงินไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวกับกำรเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องกำร
สูญเสียของสิ่ง ที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต ำแหน่งในบริษัทที่รับงำนจำกหน่วยงำน รวมถึงกำรได้มำซึ่ง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทำน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ ำใจไมตรี อ่ืนๆ 
ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลครอบครัว หรือกิจกรรมทำงสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆเช่นสถำบันกำรศึกษำสมำคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปควำมล ำเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักที่ชัง
และมีข้อสังเกตว่ำแม้แต่ควำมเชื่อ/ควำมคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

หน้ำที่สำธำรณะ (Public Duty) หน้ำที่สำธำรณะของผู้ที่ท ำงำนให้ ภำครัฐ คือ กำรให้ควำมส ำคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สำธำรณะ (Public Interest) คนเหล่ำนี้ ไม่จ ำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศเท่ำนั้นแต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆที่ท ำงำนให้ภำครัฐเช่น ที่ปรึกษำอำสำสมัคร 

ผลประโยชน์สำธำรณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของ ผลประโยชน์ของปัจเจก 
บุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคนกำรระบุผลประโยชน์ สำธำรณะไม่ใช่เรื่องง่ำย 
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3.แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในเบื้องต้นเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ

สำมำรถให้ควำมส ำคัญอันดับต้น แก่สิ่งนี้โดย 
- ท ำงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 
- ท ำงำนตำมหน้ำที่ตำมกรอบและมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออำจจะมีและจัดกำรอย่ำงมี ประสิทธิภำพ 
- ให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สำธำรณะมีควำมคำดหวังว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต้องจ ำกัด

ขอบเขตทีป่ระโยชน์ส่วนตนจะมำมีผลต่อควำมเป็นกลำงในกำรท ำหน้ำที่ 
- หลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจหรือกำรท ำหน้ำที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงกำรกระท ำ/กิจกรรมส่วนตนที่อำจท ำให้คนเห็นว่ำได้ประโยชน์ จำกข้อมูลภำยใน 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หรือทรัพยำกรของหน่วยงำนเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหำว่ำได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจำกกำรใช้อ ำนำจ หน้ำที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่งหรือข้อมูลภำยในที่ได้ขณะอยู่ในต ำแหน่งขณะที่ไปหำต ำแหน่งงำน

ใหม ่

4.ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (Actual )มีควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ ส่วนตนและ

สำธำรณะเกิดข้ึน 
4.2.ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น(Perceived &Apparent) เป็นผลประโยชน์ ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำมี

แตจ่ริงๆ อำจไม่มีก็ได้ถ้ำจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้ อย่ำงขำดประสิทธิภำพก็อำจนไมำซึ่งผลเสีย
มำกกว่ำผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่ำงมี
จริยธรรม เท่ำนั้น แต่จะต้องท ำให้คนอ่ืนๆ รับรู้และเห็นด้วยว่ำไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

4.3 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีใน ปัจจุบันอำจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สำธำรณะได้ในอนำคต ส ำหรับหน้ำที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์
เบียดซ้อนกัน(Competing Interests) มี ๒ประเภท 
   4.3.1 เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่ มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนและเป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจ ำหน่วยงำนด้วยปัญหำจะเกิด เมื่อไม่สำมำรถ
แยกแยะบทบำทหน้ำที่ทั้งสองออกจำกกันได้ อำจท ำให้ท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพหรือแม้กระทั่งเกิดควำม
ผิดพลำดหรือผิดกฎหมำยปกติหน่วยงำนมักมีกลไกป้องกัน ปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆ ให้
ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหำได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในหน่วยงำนที่มีก ำลังคนน้อยหรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่
สำมำรถท ำงำนบำงอย่ำงที่คนอ่ืนๆ ท ำไม่ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหำนี้กันเพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมำเก่ียวข้อง 
  4.2.2เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่ มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรท ำบทบำท 
หน้ำที่ในหน่วยงำนหนึ่งนั้น ท ำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจน ำมำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรท ำบทบำท
หน้ำที่ให้แก่อีกหน่วยงำนหนึ่งได้ผลเสีย คือ ถ้ำน ำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมเอียง/
อคติต่อคนบำงกลุ่มควรถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อน เป็นปัญหำผลประโยชน์ ทับซ้อนด้วย เพรำะว่ำมีหลักกำร
จัดกำรแบบเดียวกัน นั่นคือ กำรตัดสินใจท ำหน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
ก็สำมำรถน ำมำจัดกำรกับหน้ำที่ทับซ้อนได ้
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5.รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กำรหำประโยชน์ให้ตนเอง 
- กำรรับผลประโยชน์จำกกำรที่ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ 
- กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
- กำรใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร เพ่ือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กำรรับงำนนอกแล้วส่งผลต่อควำมเสียหำยของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
- กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่ง และเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 
- กำรให้ของขวัญ ของก ำนัล เพ่ือหวังควำมก้ำวหน้ำ 
- กำรช่วยญำติมิตรให้ได้งำนอย่ำงไม่เป็นธรรมในหน่วยงำนที่ตนมีอ ำนำจ 
- กำรซื้อขำยต ำแหน่งกำรจ่ำยผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืนเพื่อให้ได้มำซึ่ง 

กำรเลื่อนระดับต ำแหน่ง หรือควำมดีควำมชอบพิเศษ 
- ผู้ตรวจสอบบัญชีภำครัฐรับงำนพิเศษเป็นที่ปรึกษำหรือเป็นผู้ท ำบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก

ตรวจสอบ 
- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำรเพ่ือให้

บริษัทเอกชนที่ว่ำจ้ำงนั้นเกิดควำมน่ำเชื่อถือกว่ำบริษัทคู่แข่ง 
- ข้ำรำชกำรครูที่สอนไม่เต็มที่ในเวลำรำชกำรและต้องกำรให้นักเรียนไปเรียนพิเศษ กับตนนอก

เวลำรำชกำร 
- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ทรำบข้อมูลโครงกำรตัดถนนเข้ำหมู่บ้ำนจึงบอกให้ญำติพ่ี น้องไปซื้อที่ดิน

บริเวณโครงกำรดังกล่ำวนั้น เพ่ือขำยให้กับรำชกำรในรำคำท่ีสูงขึ้น 
- เจ้ำหน้ำที่กระทรวงคมนำคมทรำบมำตรฐำน (SPEC) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ ในกำรวำงโครงข่ำย

โทรคมนำคมแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพ่ือให้ได้เปรียบในกำรประมูล 
- กำรที่นักกำรเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมำณเพ่ือน ำโครงกำรตัดถนนสร้ำง สะพำนลงในจังหวัด 

โดยใช้ชื่อหรือนำมสกุลของตนเองเป็นชื่อของสะพำน 
- กำรที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรไปลงในพ้ืนที่หรือในบ้ำนเกิดของตนเอง 
- กำรใช้งบสำธำรณะในกำรหำเสียง 
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บทที ่2 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.ควำมเป็นมำ 
 ด้วยสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รัฐบำลภำยใต้กำรนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชำ ให้ควำมส ำคัญ     
และผลักดันให้กำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระแห่งชำติโดยกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร แผ่นดินที่มี       
ธรรมำภิบำลยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดียุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต                    
ระยะที่ ๒(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐทุก 
หน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity& TransparencyAssessment : ITA ) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส เป็นไปอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบำยนำยกรัฐมนตรีและกระทรวงสำธำรณสุข ที่
มุ่งเน้นให้ทุก หน่วยในสังกัดด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงำน โดยให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัดส ำำ
นักงำนปลัดกระทรวง สำธำรณสุขกระทรวงสำธำรณสุข จัดส่งข้อมูลตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence-based Integrity&Transparency Assessment ) ซึ่ งกำรจัดท ำข้อมูลตำมแบบส ำรวจใช้
หลักฐำนเชิงประจักษ์(ITA) มีกำรมุ่งเน้นในเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนยัง ก ำหนดเป็นค ำถำมในแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์(ITA) ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนยังไม่มีควำมรู้ควำม เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ตำมท่ีนโยบำยของรัฐบำล ที่อำจท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่มีควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสงวหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมำยและหลังจริยธรรมโดยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไป
แทรกแซงกำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม ประกอบกับท ำให้ผลประโยชน์ของหน่วยงำน องค์กร สถำบัน สังคมต้องสูญเสียไป โดยอำจอยู่ใน
รูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงินคุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำง
ผู้ที่จงใจกระทำควำมผิดยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือกระโดยไม่รู้เป็นจ ำนวนมำก น ำไปสู่กำร
ถูกกล่ำวหำร้องเรียนหรือถูกลงโทษดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of Interest:COI) จึงเป็นประเด็นปัญหำทำงกำร
บริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะท้อน
ปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย 
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำน
ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำรพนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น ก็ได้ 
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อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนหรือตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
ประโยชน์สำธำรณะโดยมิชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงกระบวนกำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ขัดกันของผลประโยชน์มำกเท่ำใดก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำ ไปสู่กำรทุจริต
มำกเท่ำนัน้ 
3.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยงต่ำงๆเพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง ด ำ เนินกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับ
ควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง(Like hood)และควำมรุนแรงของผลกระทบและระดับ                 
ควำมเสี่ยงทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพ เนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำที่ไม่สำมำรถระบุตัวเลขหรือ
จ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ปีงบประมำณพ.ศ.2564 พบว่ำ มีควำมเสี่ยงหรือโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่        
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 
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4.ก ำรบริหำรจัดกำร ตำมหลัก 4 ประกำรส ำหรับจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 

1. ปกป้องผลประโยชน์สำธำรณะ คือ เจ้ำหน้ำที่ต้องตัดสินใจภำยในกรอบกฎหมำยและนโยบำย
ตำมขอบเขตหน้ำที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซง 

2. สนับสนุนควำมโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือ ก ำหนดขั้นตอนกำรทำงำนที่ชัดเจนและเปิดเผยให้
ประชำชนทรำบ รวมถึงเปิดโอกำสให้ตรวจสอบ 

3. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง คือ เจ้ำหน้ำที่ต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติและจัดกำรกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหำให้มำกที่สุดโดยฝ่ำย
บริหำรต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสร้ำงระบบป้องกันพร้อมก ำหนดนโยบำย 

4. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่วยสนับสนุนกำร
ตัดสินใจในเวลำที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 

5.แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1.ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อำจเกิดข้ึนในองค์กร 
2.พัฒนำนโยบำยและกลยุทธ์จัดกำรปัญหำ 
3.ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทพำ 
4.ผู้บริหำร และผู้บังคับบัญชำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
5.สื่อสำรให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนหน่วยงำนและประชำชนรับทรำบถึงควำม

มุ่งม่ันในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.บังคับใช้นโยบำยที่ก ำหนด 
7.มีกำรทบทวนมำตรกำร นโยบำย ที่ก ำหนดไส้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

6.แนวทำงกำรป้องกันและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.ปรับปรุงนโยบำย มำตรกำร ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกำสที่จะใช้อ ำนำจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2. ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมีระบบในกรณีที่

มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นอำจใช้ทั้งกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด และกำรใช้สำยสืบภำยใน 
3.ลดโอกำสกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำนเพ่ือป้องกันกำร

รวมกลุ่มหรือ syndicate 
4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำรเนื่องจำกมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง 
5.มีระบบพิจำรณำคัดเลือกผู้ท ำหน้ำที่ดูแลเรื่องกำรเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบ 

พฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ 
6. ควรมีกำรศึกษำวิจัยอย่ำงแท้จริงในกลุ่มงำนที่มีปัญหำเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซ้อน 
7.ควรมีกำรทดสอบเรื่องควำมซื่อตรงของข้ำรำชกำร บุคลำกร ในหน่วยงำนเป็นครั้งครำว 
8. ท ำกำรส ำรวจทัศนคติของประชำชน และผู้มำรับบริกำร เพ่ือประเมินผลกำรทำงำนและกำร 

คอร์รัปชั่น 
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บทที่ 3 

สรุปผลกำรด ำเนินป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทพำ 

ตำมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทพำ  ได้ด ำเนินกำรประกำศมำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติ
ในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นโยบำยกำรรับ
ของขวัญ และได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The  
Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread way Commission)  โดยก ำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินมำตรฐำนที่ใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง  ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น ๓ เกณฑ์  ได้แก่  เกณฑ์
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ  และเกณฑ์ระดับควำมเสี่ยง  โดย
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทพำ ในรอบ 6 
เดือน (ตุลำคม 2564 – กุมภำพันธ์ 2565) ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖5 ได้ ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
๒. กำรเบิกจ่ำยเงินที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
๓. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
๔. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ทั้งนี้  ขอเสนอปรับเปลี่ยนเกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood)  ส ำหรับ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ  จำกระดับ ๕ มำท่ีระดับ ๔ ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 

 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ ระดับ 

ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 

1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ๔ ๕ ๒๕ (๑) 

2 กำรเบิกจ่ำยเงินที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ๓ ๕ ๑๕ (๒) 

3 กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ ๔ ๑๒ (๓) 

4 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ๒ ๔ ๘ (๔) 

 

จำกข้อมูลข้ำงต้น  จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำโครงกำรแผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5  เพ่ือลดโอกำส ผลกระทบ และระดับควำมเสี่ยง รวมถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทพำ  และกำรรับของขวัญ
ตำมแนวปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  กรณีกำรรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท  ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 
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วันที่ได้รับ รำยละเอียด ได้รับจำก 
มูลค่ำ โอกำส รับในนำม 

โดยประมำณ ในกำรรับ หน่วยงำน บุคคล 

ไม่มีรำยงำนกำรรับสินบน.ใดๆ 

       

       

       

 

 

ลงชื่อ  นำงสำวซอฟียะห์ เตะหมัดมะ ผู้รำยงำน 

  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 

  วันที่  11 มีนำคม 2565 

 

 
 


